
    Z  A  K  L J  U  Č  C  I  
   s 7. Izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike Varaždin 
     održane 2. ožujka 2010. godine 
 
     Točka 1. 
 
Verifikacija i izvršenje zaključaka s   5. Izvanredne i 6. sjednice Fakultetskog vijeća FOI 
 
Prihvaća se formulacija odluka i zaključaka s 5.izvanrdne i 6. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 
organizacije i informatike bez primjedbi. 
 
     Točka 2. 
Informacije dekana 
 
Dekan, prof.dr.sc. Tihomir Hunjak izvijestio je članove Fakultetskog vijeća o radnjama koje se 
poduzimaju  vezano  za  sadašnju zgradu FOI i novu lokaciju Fakulteta.  Razgovori  s nadležnim 
službama povoljni su za Fakultet. 
 
     Točka 3. 
Preddiplomski i diplomski studij 
 
3.1. Imenovanje Povjerenstva za odabir studentskih radova za rektorovu nagradu 

 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 66. Statuta Fakulteta donosi: 
                O  D  L  U  K  U 
              I 
Imenuje se Povjerenstvo za odabir najboljih studentskih radova za dodjelu REKTOROVE NAGRADE za 
akademsku 2009./2010. godinu. U sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Josip Brumec, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Blaženka Divjak, članica 
 3. Prof.dr.sc. Dragutin Kermek, član 
 4. Doc.dr.sc. Kornelije Rabuzin, član 
 5. Dr.sc. Markus Schatten , član 
 
      II 
 
Zadatak   je Povjerenstva da rektoru Sveučilišta u Zagrebu predloži i dostavi samo najbolje radove uz 
obrazloženje redoslijeda (rang-liste). 
 
3.2. Izvanredni rokovi 

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članaka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike donosi: 
 
                    O  D  L  U  K  U 
 
Izvanredni rokovi održavat će se od 19.04. do 7.05. 2010., a mogu im pristupiti izvanredni studenti za 
kolegije iz zimskog semestra te studenti razlikovnog diplomskog studija za kolegije iz zimskog i ljetnog 
semestra. 
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3.3. Donošenje odluka za zajednički studij „Ekonomika poduzetništva“ 

 

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članak 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike i prijedloga Odbora za zajednički studij 
„Ekonomika poduzetništva“ donosi: 

O   D  L  U  K  U 
 
3.3.1.  Studenti zajedničkog preddiplomskog studija „Ekonomika poduzetništva“ prilikom upisa u  VI. 
semestar studija uz obavezne predmete i završni rad, mogu upisati još jedan dodatni predmet iz niže 
godine studija tako da sveukupno opterećenje može prelaziti 35 ECTS bodova. 
 

        O  D  L  U  K  U 
                                          O UVJETIMA UPISA U VIŠU GODINU STUDIJA 
   akademske 2010./2011. godine – Preddiplomski studij „Ekonomika poduzetništva“ 

 

             I 
 
 Studenti I. godine studija u akademskoj 2010./2011. godini mogu upisati II. godinu studija na 
temelju  24. članka Pravilnika o preddiplomskom studiju „Ekonomika poduzetništva“. 
 Student stječe pravo upisa u višu godinu studija stjecanjem najmanje 50  ECTS bodova   iz 
prethodne godine studija. 
               II 
 Studenti II. godine studija u akademskoj 2010./2011. godini mogu upisati III. godinu studija 
na temelju  24. članka Pravilnika o studiju „Ekonomika poduzetništva“. 
 Student stječe pravo upisa u višu godinu studija stjecanjem najmanje 100 ECTS  bodova  iz 
prethodne godine studija. 
              III 
 Studenti iz točke I. i II. obavezni su ponovno upisati  nepoložene  predmete iz prethodne 
godine, te se rokovi nastavljaju brojiti. Ponovnim  upisom predmeta student je obavezan 
prisustvovati kontinuiranom praćenju nastave. 
               IV 
 Studenti koji ne steknu potpis iz određenog predmeta prilikom upisa u višu godinu studija 
mogu upisati maksimalno 20 ECTS bodova. 
                V 
 Studenti koji nisu stekli uvjete iz članka I. ove odluke ponavljaju godinu studija i upisuju 
predmete koje nisu položili uz obavezu uplate školarine. Navedeni studenti mogu upisati određeni 
broj ECTS bodova iz više godine studija ukoliko su stekli najmanje 18 ECTS bodova u prethodnoj 
akademskoj godini. 
 Student koji ponavlja godinu može uz studijske obaveze koje nije ispunio u prethodnoj godini 
studija upisati nove obaveze ali ukupne studijske obaveze ne smiju prijeći 25-35 ECTS bodova po 
semestru. 
 Prilikom ponovnog upisa godine student plaća 150 kuna po upisanom ECTS bodu. 
 

O  D  L  U  K  U 
                                    O UVJETIMA PRIJELAZA S DRUGIH FAKULTETA NA SVEUČILIŠNI 
                PREDDIPLOMSKI STUDIJ „EKONOMIKA PODUZETNIŠTVA“ 
Studenti drugih sveučilišnih studija mogu ostvariti prijelaza na sveučilišni preddiplomski studij 
„Ekonomika poduzetništva“ pod slijedećem uvjetima: 

� da zahtjev za prijelaz podnesu do 15. rujna 2010. godine 
� da su na fakultetu s kojeg prelaze stekli uvjete za II. godinu studija 
� da prijelazom ostvaruju pravo upisa u II. godinu studija u statusu redovitog studenta za 

osobne potrebe 



� da im se može priznati barem 30 ECTS bodova s I. godine studija „Ekonomika poduzetništva“ 
ili 45 ECST bodova s I. i II. godine studija „Ekonomika poduzetništva“ 

� da prilikom realizacije prijelaza uplate naknadu za studij u visini utvrđenoj cjenikom studija 
„Ekonomika poduzetništva“. 

 
    Točka 4. 

 
Prihvaćanje prijedloga diplomskog studijskog programa „Ekonomika poduzetništva“ 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članak 66. Statuta 
Fakulteta donosi: 

            O  D  L  U  K  U 
 

Prihvaća se Prijedlog diplomskog studijskog programa „Ekonomika poduzetništva“  i upućuje se u 
daljnju proceduru. 
 
        Točka 5. 
 
Znanstvenoistraživačka djelatnost i međunarodna suradnja 
 
5.1. Izvješće o prisustvovanju znanstvenim i stručnim skupovima 

       Članovi FV upoznati su s izvješćem Igora Pihira o kratkotrajnom radnom boravku na Ekonomskom  
       Fakultetu u Ljubljani. 
5.2. Dan međunarodne suradnje FOI-a 

 
Prodekanica za znanstvenoistraživačku djelatnosti i međunarodnu suradnju izvijestila je o trećem po 
redu Danu međunarodne suradnje. Središnja tema bit će mobilnost , a u raspravi će sudjelovati i 
prorektorica za znanost  prof.dr.sc. Pitner. Poziv za sudjelovanje upućen je svim zainteresiranima,i 
apelira se pogotovo na mlađe istraživače/asistente da obavezno prisustvuju događanju budući da je 
mobilnost izuzetno važna za daljnji osobni razvoj nastavnika i znanstvenika, ali i za profiliranje 
institucije. 
Dvadesetak prijava pristiglo je od zainteresiranih izvan FOI-a. 
 
         Točka 6.  
Informacije o poslovanju 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta 
Fakulteta donosi: 
                                                                       O  D  L  U  K  U 
 
Prihvaća se Financijski izvještaj Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu za 
2009. godinu. 
          Točka 7. 
 
Izbor dr.sc. Blaženke Divjak u znanstveno-nastavno zvanje za znanstveno područje prirodnih 
znanosti, polje matematika 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 33. i 92. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članaka 84. stavak 6. Statuta 
Sveučilišta u Zagrebu i članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u 
Zagrebu donosi: 
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     O  D  L  U   K  U 
                   I 
Dr.sc. BLAŽENKA DIVJAK, izvanredna profesorica Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, bira 
se u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u znanstvenom području prirodnih znanosti, 
znanstveno polje matematika. 
       
      II 
Odluka se temelji na: 

� Izvješću Stručnog povjerenstva za provođenje postupka izbora. 
� Mišljenju Fakultetskog vijeća PMF- Matematički odjel URBRJ:251-58-9-02-10-02 od 25. 

veljače 2010.  
� Odluci Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti- polje matematika. 

 
      III 
Odluka o izboru zajedno s traženom dokumentacijom prosljeđuje se Senatu Sveučilišta u Zagrebu na 
potvrdu. 
             Točka 8. 
 
Izvješće stručnog povjerenstva o ocjeni podobnosti Maria Jadrića i pogodnosti prijavljene teme 
doktorske disertacije 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 73.stavak 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike i članka 32. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom 
doktorskom studiju donosi: 
 

  O D  L  U K  U 
 

I 
MARIO JADRIĆ, student poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Informacijske znanosti 
ispunjava uvjete za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti, temeljem odredaba Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 32. Pravilnika o poslijediplomskom 
sveučilišnom doktorskom studiju u FOI. 
 
      II 
 
Prihvaća se prijavljena tema doktorske disertacije MARIA JADRIĆA pod naslovom: INFORMACIJSKA 
PISMENOST I DRUGE OSOBINE STUDENATA KAO PREDIKTORI NJIHOVOG USPJEHA U TEČAJEVIMA ZA 
E – UČENJE. 
 
      III 
 
Za mentora se Mariu Jadriću kod izrade doktorske disertacije imenuje prof.dr.sc. Goran Bubaš, a za 
sumentora prof.dr.sc. željko Hutinski. 
                 Točka 9. 
 
Izvješće Povjerenstva o održanoj obrani doktorske disertacije Markusa Schattena 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 66. Statuta Fakulteta donosi: 
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                                                                              O  D  L  U  K  U 
 

Prihvaća se izvješće stručnog povjerenstva za obranu doktorske disertacije, te se konstatira da je 
mr.sc. MARKUS SCHATTEN dana 12. veljače 2010. godine s uspjehom obranio doktorsku disertaciju 
pod naslovom: PROGRAMSKI JEZICI ZA AUTOPOITEČNE SEMANTIČKE WIKI SUSTAVE. 
 
               Točka 10. 
 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni podobnosti kandidata i pogodnosti teme magistarskog rada 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike  Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 66. Statuta Fakulteta i članka 26. Pravilnika o poslijediplomskom znanstvenom studiju donosi: 
 

O  D  L  U  K  U 
 
Prihvaća se prijavljena tema magistarskog rada FRANJI BOROVIĆU, studentu poslijediplomskog 
znanstvenog studija Menadžment poslovnih sustava MB-MPS-58/03. pod naslovom: PRIMJENA 
MOBILNOG UČENJA U HRVATSKOJ. 
 
Za mentoricu se studentu kod izrade magistarskog rada imenuje profr.dr.sc. Blaženka Divjak. 
 
               Točka 11. 
 
Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Zlatka Lončara 
       
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 116. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju , članka 66. Statuta Fakulteta 
organizacije i informatike i članka 40. i 41. Pravilnika o poslijediplomskom znanstvenom studiju u FOI 
donosi: 
      

   O  D  L  U  K  U 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada ZLATKU LONČARU, studentu 
poslijediplomskog znanstvenog studija Informacijske znanosti MB-675/95. pod naslovom: UTJECAJ 
ELEKTRONIČKIH KANALA DISETRIBUCIJE INFORMACIJA NA ZADOVOLJSTVO INTERNOM 
KOMUNIKACIJOM u sastavu: 
 1. Doc.dr.sc. Jasminka Dobša, predsjednica 
 2. Prof.dr.sc. Dragutin Kermek, mentor i član 
 3. Prof.dr.sc. Goran Bubaš, član 
 
         Točka 12. 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 73. stavak 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike i članka 36. i 37. Pravilnika o poslijediplomskom specijalističkom 
studiju u FOI donosi: 

            O  D  L  U  K  U 
                I 
Prihvaća se pozitivna ocjena završnog rada DARKU CUZEKU, studentu poslijediplomskog 
specijalističkog studija Menadžment poslovnih sustava MB-44/07. pod naslovom: OPERATIVNE 
MJERE SIGURNOSTI NA SKLADIŠTIMA NAFTE. 
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      II 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za obranu završnog rada iz točke I. u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Zdravko Krakar, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Miroslav Bača, mentor i član 
 3. Prof.dr.sc. Željko Hutinski, član 
 
      III 
Obrana završnog rada Darka Cuzeka održat će se 16. ožujka 2010. godine u Vijećnici Fakulteta 
organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2 s početkom u 10:00 sati. 
 
             Točka 13. 
 
Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i radno mjesto za 
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Varaždin donosi: 
 

 O D  L  U  K  U 
 O RASPISIVANJU NATJEČAJA 

 
� jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i radno mjesto za 

znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija. 
 

Izbor provodi Ekonomski fakultet u Zagrebu, a Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike 
predlaže prof.dr.sc. Tihomira Hunjaka za člana stručnog povjerenstva. 
 
                    
                Točka 14. 
 
Ostala pitanja 

� prof.dr.sc. Vjeran Strahonja obavještava nastavnike da su dužni sami popunjavati putne 
račune; 

� prof.dr.sc. Dragutin Kermek  podsjeća da treba popuniti obrazac – evidencija održane 
nastave; 

� prof.dr.sc. Kliček  dao je informaciju o raspisanom natječaju Rotary kluba za izvrsnost; 
� prof.dr.sc. Željko Hutinski  izvijestio je o neredu održavanja vježbi zbog kasnijeg početka 

vježbi nekih kolegija. 
 
 
 
 

                              D  E  K  A  N : 
 
 Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak 


